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 حديثا  المطلقات النساء الندم الموقفي وعالقته بالصالبة النفسية لدى عينة من 
 في محافظة الكرك

 الدكتور سامي محسن الختاتنه
 
 

 ملخص الدراسة 
الندم الموقفي وعالقته بالصالبة النفسية لدى عينة من التعرف على مستوى  إلىهدفت الدراسة الحالية 

في محافظة  حديثا  تكون مجتمع الدراسة من جميع النساء المطلقات ، وقد كفي محافظة الكر  حديثا  المطلقات 
المنتشرة في الكرك،  األسرةتم التعرف عليهن من خالل مراكز التنمية االجتماعية، ومؤسسات حماية ، و الكرك

دوات األدام تم استخوقد ، كانت هي مجموع أفراد عينة الدراسة امرأة( 111)علىطبقت الدراسة قد و  ووزارة العدل.
، (  2002 مقياس الصالبة النفسية من إعداد ) مخيمر،من تطوير الباحث، و  مقياس الندم الموقفي :التالية

سواء بالدرجة الكلية أو  كان متوسطا   حديثا  أن الندم الموقفي لدى النساء المطلقات  إلىتوصلت نتائج الدراسة 
جاء بالدرجة الكلية قد في محافظة الكرك  حديثا  المطلقات  مستوى الصالبة النفسية لدى النساءوأن  األبعاد،
، وأن ،التحكم ، بينما جاء االلتزام والتحدي لدى النساء المطلقات متوسطا  في قد ظهر ذلك أيضا ، ومنخفضا  

مرأة بمعنى أنه كلما زاد الندم الموقفي لدى ال إحصائّيةمعظم األبعاد كانت مرتبطة بطريقة سلبية معا، وذات داللة 
ضرورة ب لدراسة، وقد أوصت ان االرتباط عكسيصالبة النفسية، والعكس صحيح حيث إانخفض لديها مستوى ال

 سرية على رعاية النساء قبل الطالق حتى ال يقع.المراكز األالعمل من خالل ورش العمل في 
 

Situational Remorse and its Relation to the Psychological Rigidity of a Sample of 

Newly Divorced Women in Al-Karak Governorate 

 

 

Abstract 

The current study aimed to identify the level of remorse and its relation to 

psychological rigidity among a sample of newly divorced women in Al-Karak 

Governorate. The study population consisted of all newly divorced women in Al-

Karak Governorate. They were identified through social development centers, family 

protection departments, and the Ministry of Justice. The study was carried out on 115 

women who were the total sample of the study. The following instruments were used: 

the situational remorse scale, developed by the researcher, and the psychological 

rigidity scale, prepared by Mekhemer (2002). The results of the study revealed that 

the situational remorse of newly divorced women was moderate and that the level of 

psychological rigidity of newly divorced women was generally low among them . 

This was shown in the control dimension, while the commitment and challenge 

dimensions of divorced women were of moderate average. Most dimensions were 

related to each other negatively and significantly. This indicated that more situational 

remorse meant less psychological rigidity. The study recommended that it is 

important to work through workshops in the family centers to take care of women to 

prevent divorce before it occurs. 
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 :المقدمة
رتكاب األخطاء هو جزء ال يتجزء من حياة الفرد، فالبد للفرد منن التعنرض لتلنك االخطناء اإن الوقوع أو 

جتماعيننا  وأخالقيننا  وعقائننديا ، وهنننا يلعننب اسننلوكات ريننر مرروبننة  يسننلكأثننناء مراحننل حياتننه بشننكل أو بنن خر، بحيننث 
 ويه.المجتمع دور القاضي في الحكم على سلوكات الفرد رير الس

طبيعني ريننر  بمسنتوىذا كننان إخطائنه أإن الشنعور بالنندم هننو بمثابنة ضنرورة تهذيبيننة يقلنع الفنرد بهننا عنن 
ل كمنا هنو الحنا األخطناءحد الشعور بالندم الوهمي الذي يعرقل تفكينر الفنرد ويضنخم  إلىيصل ال مبالغ فيه ولكن 
عند يذ إخنرى ألضنطرابات االبقية ا عنكتئاب الساسي والمميز في تشخيص ااألكتئاب فهو العامل اللدى مرضى ا

جتمننناعي وتوافقنننه الره اداء دو أسنننية التننني يمكنننن ان تعنننوق الفنننرد عنننن الشنننعور بالنننندم المرضننني منننن المشنننكالت النف
 .(1001نصاري، ألوارتقائه )ا

شنباع  ويمر الفرد خالل مراحل حياته المختلفة بمجموعنة منن التحنديات التني تحنول دون تحقينق أهدافنه وا 
فعنننه، وتحننند منننن ررباتنننه فيشنننعر بانفعنننال خننناص يحشنننعره بافحبننناط وقلنننة الحيلنننة، وتختلنننف القننندرة علنننى حاجاتنننه ودوا

آخنننر، فمنننن األفنننراد منننن يصننناب بافحبننناط، ومننننهم منننن يتمتنننع  إلنننىمواجهنننة هنننذه التحنننديات والصنننعوبات منننن فنننرد 
اة اليومينننة بدرجنننة بالصننالبة النفسنننية، إذ تمكنننهم منننن مواجهننة  المتاعنننب والتتلننب علنننى التحننديات وصنننعوبات الحينن

 (.1002عالية من التحمل )صبحي، 
ومن السمات الشخصية التي قند تتنرثر بالنندم المنوقفي الصنالبة النفسنية، إذ تعندة الصنالبة النفسنية عنامال  

نهنا تعبنر عنن مجموعنة منن الخصنائص النفسنية التني تشنمل ثالثنة أبعناد إجيندة، إذ بالصنحة النفسنية الللتمتع ا  مهم
م، والتحكم، والتحدي، وهذه الخصنائص تسناعد علنى التمتنع بصنحة نفسنية وجسنمية جيندة، بنالررم منن لتزاوهي: اال

تعنرض الفننرد لاحننداث الضننارطة، ويسنتخدم مصننطلح الصننالبة النفسننية للداللننة علنى مجموعننة مننن الصننفات التنني 
 & Fletcher) ةافيجابّينبية، وبالتنالي الشنعور تعكس الشعور بالتفاؤل، وقوة الشخصية، ومواجهة المتطلبات البيئ

Sarker, 2013.) 
تم التركيز في الدراسات المتعلقة بالصالبة النفسية، على ممارسة األداء الجيد في المواقف الصعبة،  لقد

وابتكار مواقف ومهارات جزئية لتحمل التحديات والعقبات، أثناء الكوارث واألزمنات، ومواقنف التفاعنل االجتمناعي، 
التعنننرض لاحنننداث منننن ررم البنننالفرد، وهنننذه المهنننارات الجزئينننة كلهنننا تحسنننن األداء النفسننني، بننن والمثينننرات المحيطنننة

دراسننننة  وكمثننننال علنننى ذلنننك (،1012نمنننو مفهنننوم الصننننحة النفسنننية، )خنفنننر،  إلننننىالسنننلبية الضنننارطة، بافضنننافة 
ليب مواجهنننة وجنننود عالقنننة ارتباطينننة ذات داللنننة بنننين )رالبينننة( أسنننا إلنننى( التننني أشنننارت نتائجهنننا 1011)العبننندلي، 

 الضتوط من جهة والصالبة النفسية وأبعادها )االلتزام، التحكم، التحدي( من جهة أخرى.
 إلى والطالق هو انفصال رابطة الزواج عن طريق ترتيبات نظامية يضعها المجتمع في التالب استنادا  

 المجتمعات في تفعتر  الطالق نسبة أن إلى (1993) ( ويشير الشعراوي1000أسس دينية سائدة )جرادات، 
 الواليات المتحدة لصالح طالق نسبة أعلى 1988 عام في افحصاءات سجلت فقد الصناعية بمرور الوقت،

 .زواج حالة 1000 لكل حالة 246 الطالق حاالت بلتت حيث األمريكية،
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 ىبمعن زواج، حالة 1000 لكل (%20المصري )  المجتمع في الطالق نسبة بلتت  العربي، العالم وفي
 حاالت 4 لكل طالق حالة إلى نسبتها وتصل سنويا ، طالق( ألف حالة 00ما يقارب ) تصل الطالق حاالت أن

وفي األردن  (.1111)الثاقب،  زواج حالة 1000 لكل تقريبا   طالق حالة 154 فقد بلتت الكويت في أما .زواج
 وزارة العدل. إحصائّية( حالة طالق حسب 110( هو )1011بلغ عدد حاالت الطالق عام )

ورينر  تعاني منن التحنديات فني مواجهنة المواقنف الحياتينةقد وبالتالي إن المرأة المطلقة في بداية طالقها  
ظننروف الحينناة الجدينندة ممننا قنند ينننعكس علننى شننعورها بالننندم المننوقفي ويننؤثر فنني صننالبتها  التكيننف مننعقننادرة علننى 

 النفسية.
 مشكلة الدراسة:

امنننتالك  إلنننىتحتننناج فيهننا شخصنننية الفننرد حيننث  الفنننردفنني حيننناة  المنننؤثرةت تعنند خبنننرة الطننالق منننن الخبننرا
التي يمكن أن تواجنه الفنرد ألن المنرور فني خبنرة  لتعامل مع تحديات وصعوبات ومتتيرات عديدةوامهارات حياتية 
رأة الصننالبة النفسننية لنندى المننبالننندم وتننؤثر فنني  الشننعور إلننىتننؤدي الكثيننر مننن الضننتوطات التنني قنند  الطننالق يشننكل

ن الندم الموقفي منن المشنكالت التني لهنا انعكاسنات سنلبية فني شخصنية المطلقنة، وقند ينؤدي تزايند إحيث  النفسية،
لنندى اضننطرابات نفسننية وسننلوكية لننديها، وقنند يتننرك آثننارا  نفسننية  إلننىوتكننرار شنندة هننذا السننلوك فنني الحينناة اليوميننة 

المشننكالت السننلوكية واضننطرابات القلننق واالكتئنناب التكيننف النفسنني وزيننادة فنني مسننتوى المطلقننة منهننا انخفنناض فنني 
 حباط والتشاؤم والتضب في الحياة.شعورها بافزيادة  إلىانخفاض الصالبة النفسية لدى المرأة  وقد تؤديواألرق، 

بنرن وقد الحظ الباحث من خنالل تعاملنه منع العديند منن المطلقنات فني مكنان عملنه وبحكنم طبيعنة عملنه 
فنني وجهننة نظننر المطلقننة نحننو الحينناة فمنننهن مننا كننان لننديها  وتنننوعلنندى المطلقننة  ذبذبننةالمتبعننض المشنناعر  هننناك

صالبة نفسية عالية بعد الطنالق بينمنا تراجعنت الصنالبة لندى بعضنهن، وقند شنعرت بعنض النسناء بالنندم المنوقفي 
فني حندود علنم  -بنلمنن ق جراء هذه الدراسة التني لنم تجنر  إ، ونتيجة لذلك فقد ارترى الباحث بينما لم تشعر أخريات

 .-الباحث
التسننناؤل التننالي: هننل هننناك عالقننة بننين الننندم المنننوقفي  افجابننة عننن إلننىالحاليننة  الدراسننة ولننذلك تسننعى

 .؟في محافظة الكرك حديثا  والصالبة النفسية لدى المرأة المطلقة 
 ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الرئيسية التالية:

 في محافظة الكرك؟ حديثا  المطلقات  ما مستوى الندم الموقفي لدى النساء -1
 في محافظة الكرك؟ حديثا  ما مستوى الصالبة النفسية لدى النساء المطلقات  -2
بنين النندم المنوقفي والصنالبة  (  (α≤ 0.05عنند مسنتوى داللنة  إحصنائّيةهنل توجند عالقنة ذات داللنة  -3

 في محافظة الكرك؟ حديثا  النفسية لدى النساء المطلقات 
 :البحثأهداف 

 ما يلي: إلىتهدف الدراسة الحالية 
 في محافظة الكرك. حديثا  التعرف على مستوى الندم الموقفي لدى النساء المطلقات  - 1
 في محافظة الكرك. حديثا  التعرف على مستوى الصالبة النفسية لدى النساء المطلقات  - 1
 .حديثا  لنساء المطلقات التعرف على العالقة بين الندم الموقفي والصالبة النفسية لدى ا – 2

 
 :البحثأهمية 



 2102(2( العدد )3علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا،اجمللد ) ، جملة جملة جامعة احلسني بن طالل للبحو ث                    

181 

 

 مما يلي: البحث الحاليتنبع أهمية 
 النظريةاألهمية 

منن  خبنرة الطنالق حينث تعندّ  حنديثا  تنبثق أهمية البحث من أهمية الفئة التي يستهدفها وهني النسناء المطلقنات  - 1
 أكثر المراحل المهمة في حياة المطلقة.

دب النظري المتعلق بموضوع الندم الموقفي وعالقته بالصنالبة النفسنية، والمنرأة يسهم هذا البحث في إثراء األ - 1
 المطلقة.

ن هنذا البحنث سيسننهم أيضنا بجنذب اهتمننام البناحثين والدارسنين بهننذا الموضنوع والتوسنع فنني دراسنته مسننتقبال  إ - 2
 .في مراحل نمائية مختلفة الباحثين وذلك بربطه مع متتيرات أخرى  لدى 

 لتطبيقيةاألهمية ا
أهمية هذا البحث من كوننه سيسناعد المختصنين والعناملين فني المينادين النفسنية والتربوينة علنى تطنوير  تتجلى - 1

لننتحكم ب ثننار واعننراض ونتننائج الننندم المننوقفي فنني األوسنناط التربويننة، ممننا ينننعكس إيجابيننا  اأسنناليب وبننرامج إرشننادية، 
 في الميدان التربوي على استخدامها.على المجتمع ككل، وتدريب المختصين والعاملين 

سناعد المهتمنين والبناحثين، فني وضنع أسنس وتعليمنات منن تس اتنبثق أهمية البحنث فني هنذا الجاننب منن كونهن - 1
 .مساعدة المرأة المطلقة في التعامل مع المشكالت التي تواجههاشرنها 

 التعريفات المفاهيمية واإلجرائية:
 مفهوم الندم الموقفي:
نفعالينة مؤلمنة يشنعر فيهنا الفنرد باألسنف والمسنؤولية ويررنب فني االعتنذار للنتخلص منن احالنة يقصند بنه 

(، كما وعرف الندم على أنه شعور الفرد باألسنف نتيجنة القترافنه 1001، والمحاميد أسعدلوم الذات المستمر )ابو 
وعنرف إجرائينا  (، Baumeister., Stillwall., & Heatherton, 1998فعال  ما وهو بمثابة االعتنراف بالخطنر )

 برنه الدرجة التي تحصل عليها المطلقة على مقياس الندم الموقفي الذي تم إعداده ألرراض هذه البحث.
 مفهوم الصالبة النفسية:

يقصنننند بهننننا قنننندرة الفننننرد علننننى مواجهننننة الضننننتوط بمهننننارات المواجننننه التاليننننة، الننننتحكم، االلتننننزام، التحنننندي، 
(Garson,1998)يا  برنها الدرجة التي تحصل عليها المطلقة علنى مقيناس الصنالبة النفسنية النذي ، وتعرف إجرائ

 تم إعداده ألرراض هذه البحث.
 :  حديثا  المرأة المطلقة 

 م. 1012-1011خر سنتين في العامين آهي المرأة التي تطلقت خالل 
 حدود الدراسة:

 يتحدد البحث الحالي باآلتي:
 .1012ا البحث من العام الحدود الزمانية: يتحدد إجراء هذ .1
 الحدود المكانية: محافظة الكرك. .1
 .حديثا  الحدود الموضوعية: اقتصر البحث على النساء المطلقات  .2
لصننالبة النفسننية مننع مراعنناة الننندم المننوقفي ومقينناس احنندود متعلقننة بننردوات البحننث: تننم العمننل علننى تطننوير مقينناس  .2

 رية.تالخصائص السيكوم
 االطار النظري:
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 والتنشنئة في التربينة األساسية جذوره له، البشرية عرفتها النفس التي النفسية الحاالت أقدم من الندم يعد
 الفنرد برحاسنيس وثيقنة عالقنة علنى ننهأ كمنا، آخنر جاننب منن بالضنمير وينرتبط جاننب منن واالجتماعينة األخالقية
 (.1012، وبشير يكي وعبدهللا)الك افثم ومشاعر الذنب بعامل واضحا   ارتباطا   ويرتبط وانفعاالته ووجدانه

(، برننه أحند المشنناعر السنلبية المرتبطننة Baumeister, et. al.,1995وقند عرفنه باميسننتر وآخنرون )
 بالخطر واالعتذار والرربة في تعويض الضرر.لالعتراف رد فبارتكاب فعل ما يدفع ال
انفعنال يحندث برننه عبنارة عنن ( (Encyclopedia Remorse, 2005 النندم موسنوعة كمنا وعرفتنه

لشننخص يشننعر برنننه قنند ارتكننب فعننال  منافيننا  للعننرف األخالقنني، ويمتنناز هننذا االنفعننال بالشننعور باألسننف والكراهيننة 
 الذاتية والرربة بتصحيح الخطر وجعله ضمن السياق الصحيح.

 وهنننناك العديننند منننن االتجاهنننات النظرينننة المفسنننرة للنننندم المنننوقفي ومنهنننا النظرينننة االنفعالينننة نظرينننة جنننيمس
James)) حينث رأى أن تجردننا مننن أي شنعور )جمينع المشنناعر التني تظهنر عالماتهننا علنى الجسند(، دون تننرك ،

فني جمينع االنفعناالت بنالررم  ا  مهمن ا  في الحقيقة عنصنر  تعدن الحاالت الجسدية مبالتة أل تعدأي أثر، فهذه الحالة 
 ةالتحليلية لفرويد أن الشخصية مكونة من ثالثن من أنها تختلف حسب نوع االنفعال أو الشعور. بينما رأت النظرية

تتفاعنل باسنتمرار فيمنا بينهنا، وترخنذ شنكل  Super Egoواألننا األعلنى  Egoواألننا  IDأنظمة أساسنية هني: الهنو 
هنندافا  مختلفننة، كمننا أوجنند الشننعور بالننذنب او افحسنناس بالننندم حننواجز أ ع فنني التالننب ألن لكننل واحنندة منهننا الصننرا 

 (.(Morris & Albert, 2001رقابة بين مكونات األجهزة النفسية الثالثةفاصلة على هيئة 
 مثنل المحرمنة األمنور بارتكناب ينرتبط النذنب، فالنندمالشنعور و  النندم بنين Louis لنويس ت مينز  وقند

 أمنر الرتكناب نتيجنة النندم عندّ  فقند Taylorتنايلور  الفنواحش، أمنا ارتكناب النذنب فني يشترط ال في حين الفواحش
 يكون الشخص قانوني مفهوم الذنب أن رير فعل من اقترف ما على والحسرة باألسف الفرد يشعر بالتاليخلقي و 

 حندأ هنو النندم أن Carol كنارول أكند حنين العقناب، فني يسنتحق وبالتنالي التشنريعي القنانون تخطنى إذا منذنبا   فينه
 النذي األذى عنن التوبنة فني لرربةوا الضمير صحوة عن ناتج أخالقي ذنب وهو لذنباللشعور ب العامة األعراض

يركنز االتجناه   النندم: لتفسنير نظنر وجهنات ثنالث ظهنرت هذا ما، وعلى بشخص ألحقه قد برنه المذنب الفرد يعتقد
 أو معصنية نتيجنة ارتكابنه الفنرد ضنمير منن نابعنة مؤلمة مشاعر تتضمن ذاتية انفعالية حالة األول على أن الندم

الثناني علنى الحالنة االنفعالينة التني  المجتمنع، بينمنا يركنز االتجناه علينه يعاقنب قنيخل أمنر ألي انتهاكنه أو فاحشنة
 الضنرر واقنع فعنل الرتكناب نتيجنة االعتنذار تقنديم فني والرربنة النذات ولنوم والحسنرة باألسنف يشنعر بهنا الفنرد

 الفعل نوع كان مهما في الماضي فعل من ارتكبه عما باألسف الفرد شعوربتمييز  الثالث االتجاهن، ويهتم باآلخري
األنصناري، ) بناآلخرين الضنرر أوقنع قند يكنون أن الفعنل لهنذا يشنترط وال بالخطنر فااالعتر  بمثابة وهو ارتكبه الذي

2001.) 
فيمنر الفنرد خننالل مراحنل حياتنه المختلفنة بمجموعننة منن التحنديات التنني  ،أمنا منن حينث الصننالبة النفسنية

شباع حاجاته و  دوافعه، وتحد منن ررباتنه فيشنعر بانفعنال خناص يحشنعره بافحبناط وقلنة تحول دون  تحقيق أهدافه وا 
آخنننر، فمنننن األفنننراد منننن يصننناب  إلنننىالحيلنننة، وتختلنننف القننندرة علنننى مواجهنننة هنننذه التحنننديات والصنننعوبات منننن فنننرد 

بافحبنننناط، ومنننننهم مننننن يتمتننننع بالصننننالبة النفسننننية، إذ تمكنننننهم مننننن مواجهننننة  المتاعننننب والتتلننننب علننننى التحننننديات 
 (.1002لحياة اليومية بدرجة عالية من التحمل )صبحي، وصعوبات ا

 إلننىفنني الصننحة النفسننية، وقنند أشننارت العدينند مننن الدراسننات  وحيويننا   مهمننا   وتعنندة الصننالبة النفسننية عننامال  
 إلننىوالصننالبة النفسننية، وعنالوة علننى ذلننك فننلن الصنالبة النفسننية تننؤدي  ةافيجابّيننوجنود عالقننة قويننة بننين المشناعر 
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لنننندى اآلخننننرين، ممننننا يسنننناعد األفننننراد علننننى مواجهننننة التجننننارب المجهنننندة بسننننرعة وكفنننناءة  ةافيجابّيننننر زرع المشنننناع
(Tugade, Barbara& LIsa,2004.) 

( الصننالبة النفسننية أنهننا خصننلة عامننة فنني الشخصننية تعمننل علننى تكوينهننا Funk, 1992ويعننرف فنننك )
فالصنالبة النفسنية هني سنمة منن سنمات  ننذ الصنتر.وتنميتها الخبرات البيئية المتنوعنة )المعنززة( المحيطنة بنالفرد م

مينننزة بننندال  منننن افحسننناس بنننالعجز  إلنننىالشخصنننية التننني تمننندنا بالشنننجاعة لمواجهنننة التحنننديات والشننندائد وتحويلهنننا 
(Foster., Mindi & Doin 2003.) 

تمثننل الصنننالبة النفسننية إحننندى سننمات الشخصنننية التننني تسنناعد الفنننرد علننى التعامنننل الجينند منننع الضنننتوط 
حتفاظ بالصحة النفسية والجسدية، كما أنها تقي الفرد من آثار الضتوط الحياتينة المختلفنة، وتجعنل الفنرد أكثنر واال

مواقنف أقنل تهديندا ، كمنا  إلنىمرونة وتفاؤال  وهدوءا  انفعاليا ، ومن خاللهنا يسنتطيع الفنرد تحوينل المواقنف الضنارطة 
 (.1002ضطرابات النفسية )السيد، أنها تعمل على حماية الفرد من األمراض الجسمية واال

ويتميز األفراد الذين يتمتعون بالصنالبة النفسنية بنرنهم، ملتزمنون بالعمنل النذي يوكنل إلنيهم، ولنديهم القندرة 
التتيينر علنى أننه تحندد عنادي حينث ال  إلنىعلى التحكم في األحداث بدال  من شعورهم بالضعف حيالها، وينظرون 

األفراد في إدراكهم وتقويمهم ألحداث الحياة الضارطة الفرصة لممارسة اتخاذ القرار يشعرون التهديد، ويجد هؤالء 
 (.1001اللطيف،  )حمادة وعبد

منن أهنم النمناذج وهناك العديد من النظريات التي تناولنت متتينر الصنالبة النفسنية منن زواينا عديندة منهنا 
ه نناقش النظرينة ومندى ارتباطهنا بعندد منن ننإنمنوذج الزروس حينث  (Kobasa)التي اعتمدت علنى نظرينة كوبنازا 

البنية الداخلية للفرد، واألسلوب افدراكي المعرفي،  (Lazarus, 1976) العوامل،  وحددها في ثالثة عوامل وهي
وتعتمننند كوبنننازا فننني نظرتهنننا للصنننالبة النفسنننية علنننى افتنننراض أن التعنننرض لاحنننداث  والشنننعور بالتهديننند وافحبننناط.

منننرا  ضنننروريا ، بنننل إننننه حتمننني البننند مننننه الرتقننناء الفنننرد ونضنننجه االنفعنننالي واالجتمننناعي، وأن الحياتينننة الشننناقة يعننند أ
المصننادر النفسننية واالجتماعيننة الخاصننة بكننل فننرد قنند تقننوى وتننزداد عننند التعننرض لهننذه األحننداث، ومننن أبننرز هننذه 

 (.1000المصادر الصالبة النفسية بربعادها الثالثة وهي االلتزام والتحكم والتحدي )راضي، 
يمثل الزواج التقاء وعشرة دائمة بين شخصيين تربيا في بيئتين مختلفتين. وكال منهما له خلفيته الثقافية 
من قيم ومعايير وعادات وتقاليد، وخلفيته النفسية من وساوس وهواجس و مخاوف، وخلفيته االقتصادية من 

ياة المشتركة التي تجمع الزوجين فترة من مستوى معيشة تربى عليه سنوات طويلة من حياته. لذلك تستترق الح
من التكيف بينهما ويقوم كل طرف منهما بتعديل أدوارة االجتماعية بحسب الموقف الجديد  الزمن لكي يتحقق نوع

أسرة الزوج وأسرة الزوجة ، فقد طرأ  إلىالذي خلقه الزواج .وال يقتصر األمر على الزوجيين فحسب بل يتعداه 
ن ناحية ومع أسرته من ناحية أخرى . فالزواج ليس معه جديد ، عليهم أن يتفاعلوا معلى كل منهما عضو 

نما هو عالقة وثيقة بين أسرتين أيضا    (.1111)الثاقب، رابطة بين شخصين فقط وا 
نظامية يضعها المجتمع في التالب ويعرف الطالق هو انفصال رابطة الزواج عن طريق ترتيبات 

وما  األسرةيتسبب في تفكك  ألنهائدة. ويعد افسالم الطالق أبتض الحالل عند هللا أسس دينية س إلىستنادا  ا
جتماعي للمجتمع . ولكن مشروعيته تتبع حجر عثرة في التساند والتماسك االينجم عن ذلك من مشكالت تقف 

 زدادت وكانستمرت بطريقة أو برخرى تعمقت المشكالت واامن كون الحياة أصبحت مستحيلة بين الزوجين فلذا 
وبالتالي على المجتمع  األسرةبحيث ال يمكن الوقوف أمام تيارات أبعادها المرضية على أعضاء  سلبيترثير  لها

 (1100ككل )جبارة،
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اجتمنناعي  ثقننافي فنني مجتمننع معننين، فنني زمننان  تتيننرويبنندو أن لظنناهرة الطننالق عالقننة بمننا يحنندث مننن 
ن أفننننراد المجتمننننع وجماعاتننننه وطبقاتننننه االجتماعيننننة )الهزاننننني، معننننين، وبالتننننالي تتيننننر فنننني االتجاهننننات والسننننلوك بنننني

 إلنى(. ويرتي الطالق على أنواع عندة فمنن الطنالق الرجعني: وهنو الطنالق النذي يحنق للنزوج إعنادة مطلقتنه 1011
حياتنه دون عقنند جديند مننا دامنت فنني العندة، سننواء برضنناها أو عدمنه، والطننالق البنائن بينونننة صنترى وهننو الطننالق 

ى وهننو أن يطلننق الرجننل زوجتننه لننك الننزوج الحننق فنني إرجنناع زوجتننه إال بعقنند جدينند، والبننائن بينونننة كبننر الننذي ال يم
طلقات( وال يحل لنه إرجاعهنا حتنى تنتهني عندتها وتننكح زوجنا  آخنر رينر مؤقنت أو مقيمند بشنرط، ثنم يطلقهنا  )ثالث

ن هننذا الننزوج بمحننض إرادتننه وتنتهنني عنندتها منننه، وبعنند ذلننك يتقنندم المطلننق األول ل خطبتهننا فننلن شنناءت رفضننت وا 
 (. 1001شاءت رضيت )الخالدي، العلمي، 

وهنننناك العديننند منننن النظرينننات التننني فسنننرت زينننادة نسنننب الطنننالق فننني المجتمنننع ومنهنننا التفسنننيرات الثقافينننه 
عوامننل اجتماعيننة وثقافيننة واقتصننادية  إلننىالتنني ارجعننت ارتفنناع معنندالت الطننالق فنني العصننر الحننديث  واالجتماعيننة
منحهننا االسننتقاللية الماديننة التنني جعلتهننا قننادرة علننى اتخنناذ قننرار للعمننل  ة، وخننروج المننرأ الصننناعيةالحينناه منهننا تعقنند 

 Learning، وسوء االختيار الزواجي، بينما ركزت التفسيرات النفسية كنظرية التعلم الطالق وانهاء الحياة الزوجية
Theory  ى الثننواب مننن اآلخننر،  وشننعورهما علننى أن الطننالق حنندث بسننبب عنندم حصننول كننل مننن الننزوجين علنن
شنباع حاجاتهمنا فني النزواج،  أو تعرضنهما للعقناب،  وشنعورهما بنالتوتر والقلنق  فني تفاعلهمنا معنا،  ان بالحرمان م

 Social ممنا يجعنل الطنالق وسنيلة لتخليصنهما منن هنذه المشناعر. واهتمنت بالمقابنل نظرينة التبنادل االجتمناعي
Exchange Theory   بح النفسنني فنني التفاعننل االجتمنناعي عننند هومننانز وزمالئننه، وأرجعننت علننى نظريننة الننر

و شنعورهما بالخسنارة النفسنية فني أ،  حرمنان النزوجين أو أحندهما منن النربح النفسني فني تفاعلهمنا معنا   إلىالطالق 
الشخص الذي  إلىشباع حاجاته،  وينجذب إعالقته التي تمنعه من وجودهما معا ،  وبالتالي يتخلى الشخص عن 

 (.1011والختاتنه،   أسعدتفاعله معه ما يشبع حاجاته )أبو يجد في 
بنرز تلنك اآلثنار هني اآلثنار النفسنية أ( وخاصنة ببداينة فتنرة الطنالق ومنن الزوجة )المطلقةويؤثر الطالق على 

ان منن كالشعور بالقلق، وعدم الثقنة فني اآلخنرين، والشنعور بالنندم ولنوم النذات، والشنعور بالوحندة، والشنعور بالحرمن
األطفنال، واالكتئنناب، وفقنندان الرربننة فني تكننرار الننزواج، وفقنندان الثقننة فني اآلخننرين، واالرتبنناط بالماضنني والننذكريات 
السننعيدة أو المؤلمننة. بينمننا تظهننر آثننار اجتماعيننة عدينندة ومنهننا: تتيننر نظننرة المجتمننع إليهننا، وبقاؤهننا أسننيرة للقيننود 

ونظننراتهم وتنندخالتهم، والحساسننية الزائنندة لتنندخل األهننل وانتقنناداتهم االجتماعينة، والحننرج مننن المجتمننع وكننالم الننناس 
 (1001)المالكي، 

 الدراسات السابقة:
( بعنننوان أثننر الصننالبة النفسننية والتقيننيم (Clark &Hartman,1996دراسننة كننالرك وهارتمننان جنناءت 

ن علنى رعاينة أقناربهم منن المعرفي علنى الحالنة الصنحية والشنعور بنالكرب النفسني لندى عيننة منن الراشندين القنائمي
( شخصنا ، وقند طبنق فيهنا األدوات التالينة، مقيناس التكنرار والمندة، وقائمنة 12المسنين، تكوننت عيننة الدراسنة منن )

المشنكالت السنلوكية، مقيناس المشنناركة فني المهمنة، قائمننة النظنرة الشخصنية، قائمنة بيننك لالكتئناب، مقيناس الحالننة 
دور الصالبة في تقليل أثر الضنتوط وزينادة الصنحة النفسنية،  إلىارت النتائج الطبية واألعراض الجسمية، وقد أش

كما أن الصالبة النفسنية والتقينيم المعرفني يمكنن أن  يسناعد  فني التنبنؤ بنالكرب النفسني، وذلنك منن خنالل درجنات 
 االكتئاب والرضا عن الحياة.

ان الشنعور بالنذنب وعالقتنه عننو ب( دراسنة Quiles & Bybee، 1112)وأجنرى كنل منن كنويليز وبنايبي 
( 101الدراسة على عينة من طلبنة الجامعنة قوامهنا ) توالتدين، حيث طبقوالعالقات االجتماعية بالصحة النفسية 
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الذنب ينرتبط بدرجنة مرتفعنة بكنل منن: الخنزي، الشعور بمن طلبة إحدى الجامعات األمريكية، وأظهرت النتيجة أن 
واألفكار االضطهادية، والحساسية االجتماعية والمخاوف والعداوة، ونستنتج منن الوسواس القهري، االكتئاب، القلق 

 هذه الدراسة أن الشعور بالندم والذنب يرتبطان بدرجة منخفضة مع الصحة النفسية والتكيف.
( بدراسة بعنوان: الضتوط النفسية )القلق Cheung & Liu, 1997قام كال من تشينج وليو )

( من المطلقات 201الضتوط االجتماعية والدعم االجتماعي، تكونت عينة الدراسة من )واالكتئاب( وعالقتها ب
كل من الضتوط يجابية بين إعالقة وجود سنة، وقد تبين من نتائج الدراسة  11-10الصينيات من سن 

قة تبين وجود عال الضتط النفسي لدى األمهات المطلقات حيث تزداد االضطرابات النفسية كلماو االجتماعية 
الدعم االجتماعي حيث تقل الضتوط النفسية واالضطرابات كلما توفر الدعم و  الضتوط االجتماعية سلبية بين

 االجتماعي.

( دراسة بعنوان: "الصعوبات والمشاكل الصحية والضتط النفسي Brennan, 2000كما أجرى بيرنان )
صية المرأة وبين مدى مواجهتها للمصاعب، الذي قد يواجه المرأة المطلقة"، بهدف الكشف عن العالقة بين شخ

ن كانت الحالة العقلية وشخصية المرأة المطلقة تترثر بالضتوط النفسية التي قد تتعرض لها، واعتمدت الدراسة  وا 
على استمارة استطالع الرأي لقياس الصعوبات والكشف عن المشاكل التي تواجه المرأة المطلقة، وأسفرت النتائج 

وعة من السيدات المطلقات أظهرن بعض القوة في مواجهة الترثيرات السلبية للطالق، إال أنها عن أن هناك مجم
ذلك على االختالف في الصفات التي تميز كل  وتعزىلم تظهر باألدلة ترثيرات ذلك على المجموعة األخرى، 

 شخصية عن األخرى.

 ,.Peersen, Sigurdsson, Fridrik وسكردسون وفريديك وجودجونسونكذلك درس كل من بيرسين 

Gudjonsson, 2000, دراسنة بعننوان العالقنة بنين النندم العنام والمحندد المرتفنع ودور ذلنك فني الشخصنية، وقند )
( طالبا  من طلبة الجامعة علنى وشنك التخنرج، وكنان منن أهنم منا توصنلوا لنه وجنود عالقنة 01طبقوا الدراسة على )

منع الشنعور بالنندم المننوقفي  Eysenck Personality Questionnaireسنلبية بنين مقيناس أيزينك للشخصننية، 
 شخصياتهم. فيلدى الطلبة، بمعنى كلما كان الطلبة أكثر ندما  كلما أثر ذلك بطريقة سلبية 

(، دراسة بعننوان 1001كما أجرى في مجال متتير الندم الموقفي دراسات عديدة، إذ أجرى )األنصاري، 
تتينرات الشخصنية لندى عيننة منن طنالب جامعنة الكوينت، التني ترلفنت عينتهنا بناء مقياس الذنب وعالقته بنبعض م

( طالبننا  وطالبنة ، حيننث تننم تطبينق مقينناس النندم المننوقفي ومقينناس النذنب ومقينناس الخنزي ومقينناس الحننرج 212منن )
ومقينناس يقظننة الضننمير ومقينناس الخجننل ومقينناس االنبسنناط والعصننابية المتفننرعين مننن اختبننار آيزنننك للشخصننية، 

ظهرت النتائج عن تجمع الندم تحت عامل أحادي القطب وأطلق عليه عامل الذنب والذي يتشبع جوهريا  بالذنب وأ
والننندم والخننزي والحننرج ويقظننة الضننمير، كمننا كشننفت النتننائج عننن وجننود فننروق جوهريننة بننين الجنسننين فنني الننندم إذ 

ت الشخصنية بنين األفنراد األكثنر حصلت افناث على متوسط أعلى من الذكور، وكذلك عنن وجنود فنروق فني سنما
 ندما  من األفراد األقل ندما .

( بعنوان: " القلق واالكتئاب لدى عينة من المطلقات ورير المطلقات في 1001وتناولت دراسة تونسي )
( من رير المطلقات في مدينة مكة 100( من المطلقات و)100مدينة مكة المكرمة"، تم تطبيق الدراسة على )

أعلى مقارنة مع رير المطلقات، والمطلقات في سن  واكتئابا   قلقا   نعانيتوصلت النتائج أن المطلقات المكرمة، وت
 إحصائّيةن أثر الطالق يمكن أن ينخفض وبداللة إ، إال حصائيا  إرضة للقلق واالكتئاب بدرجة دالة مبكرة أكثر ع



 2102(2( العدد )3علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا،اجمللد ) ، جملة جملة جامعة احلسني بن طالل للبحو ث                    

181 

 

ن للمهنة والدخل الخاص أهميتها ألثرهما ، في حين تبين أالطالق، ومع الظروف االجتماعية مع طول المدة بعد
 .شباع حاجات المطلقةا  استقاللية و  في

ربد إء األردنيات المطلقات، في مدينة ( الصحة النفسية لدى عينة من النسا1002براهيم )تناولت اف
قامتها إن مرأة، ومستواها التعليمي، ومكامعرفة أثر بعض المتتيرات كالوضع المهني لل إلىوضواحيها، كما هدفت 

( 110بعد الطالق، ومكان إقامة األبناء بعد الطالق في مستوى الصحة النفسية لدى أفراد العينة، المكونة من )
مطلقة، وبعد تطبيق مقياس للصحة النفسية قامت الباحثة بتطويره، أظهرت النتائج أن مستوى الصحة  امرأة

، ومكان كل من المستوى التعليمي للمرأة، ووضعها المهنيل النفسية لعينة الدراسة كان متوسطا، وأن هناك أثرا  
لمكان إقامة الزوجة بعد  ها بعد الطالق في مستوى الصحة النفسية لديها، في حين لم تظهر النتائج أثرا  ئبناأقامة إ

 مستوى الصحة النفسية للمطلقات. فيالطالق 
جتماعية المرتبطة بالطالق لدى ( دراسة بعنوان:" نقص بعض المتتيرات اال1000تناولت الخولي )

( سنة من مستويات اقتصادية 20-10( سيدة تتراوح أعمارهن بين )110افناث"، وتكونت عينة الدراسة من )
واجتماعية مختلفة واستخدمت الدراسة األدوات اآلتية: مقياس المستوى االجتماعي االقتصادي، ومقياس 

لشخصي وتحقيق الذات، ومقياس االتجاه نحو الزواج، وتوصلت المشكالت الزوجية، ومقياس شوستروم للتوجه ا
أن االتجاه نحو الزواج وتحقيق الذات يحدد طبيعة المشكالت الزواجية وعالقة هذه التتيرات بحدوث  إلىالدراسة 

 العالقة خالل السنوات الخمس األولى.

حتنراق النفسني والصنالبة بدراسنة  تحنت عننوان العالقنة بنين افجهناد واال ((Angel, 2008وقامنت آنجنل
النفسية والدعم افجتمناعي لندى معلمني المندارس الثانوينة فني المندن، قنام الباحنث بفحنص أثنر المتتينرات السنكانية 

لنة دالجنود عالقنة ارتباطينة كبينرة ذات ، وكانت نتائجها تبين و معامل ارتباط بيرسون، واستخدم إحصائّيةمن ناحية 
وافجهنناد النفسنني واالحتننراق النفسنني، ووجننود جننزء كبيننر مننن التبنناين فنني مسننتويات بننين الصننالبة النفسننية  إحصننائّية

تعنننزى لكنننل منننن متتينننرات العمنننر، ومسنننتوى التعلنننيم، وسننننوات  إحصنننائّيةاالحتنننراق، كمنننا وجننندت فنننروق  ذات داللنننة 
المسننبب دافعيننتهم للتعلننيم هنني المصنندر الننرئيس  وتنندني مسننتوىانضننباط الطننالب  تنندنيالننزواج، وأثبتننت النتننائج أن 

 لإلجهاد لدى المعلم.
( بعنوان: "اآلثار النفسية والجسمية ومشكالت التفاعل االجتماعي 1001تناولت دراسة عبد المنعم )

المترتبة على الطالق: دراسة مقارنة بين مجموعتين من المطلقات المصريات والكويتيات"، تكونت عينة الدراسة 
من الكويتيات( في مصر  20من المصريات و 00ين فرعيتين )مطلقة، موزعين على مجموعت امرأة( 110من )

ن كانت المصريات  والكويت، وكانت أهم النتائج في تماثل ترتيب اآلثار النفسية التي تعاني منها المطلقات، وا 
 من المستقبل، وكذلك تماثلت المشكالت الجسمية بالضيق والملل وخوفا   حساسا  ا  بالوحدة واالكتئاب، و  أكثر شعورا  

كثر معاناة من الصداع وضتط الدم واالم المفاصل وسقوط الشعر، أالمجموعتين، ولكن كانت المصريات بين 
كثر عرضة لصراعات العمل، بينما كانت الكويتيات أتفاعل االجتماعي، كانت المصريات وبالنسبة لمشكالت ال

الدقيقة لسلوك المطلقة أكثر مشكالت  للشائعات، وكانت مشكلتا تقييد الحرية الشخصية والمراقبة أكثر تعرضا  
أهمية لدى المجموعتين، وكانت المصريات أكثر معاناة من تعلق األبناء بوالدهم وعدم  األسرةالتفاعل مع أفراد 
 .األسرةحتياجاتهم ومتابعتهم خارج القدرة على تلبية ا
نفسي لدى عينة منن طنالب (، دراسة بعنوان الصالبة النفسية واألمن ال1000)المفرجي والشهري،  وقدم

( طالبننا  وطالبننة  توزعننوا علننى 221وطالبننات جامعننة أم القننرى بمكننة المكرمننة، وقنند ترلفننت عينننة هننذه الدراسننة مننن )
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وجننننود فننننروق ذات داللننننة  إلننننى( مننننن افننننناث، وقنننند توصننننلت الدراسننننة 111( مننننن الننننذكور و )112النحننننو التننننالي )
مرتفنع، ومتوسنط، ومننخفض،  األسنرةتبعا  الخنتالف مسنتوى دخنل في الصالبة النفسية بين عينة الدراسة  إحصائّية

 وأن الفروق كانت في صالح عينة الدراسة من ذوي الدخل المرتفع مقابل ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.
( دراسنننة بعنننوان سنننلوك العنننف وعالقتننه بالشنننعور بالننندم واألحكنننام الخلقيننة لننندى 1000وأجننرى )عننايش، 
( طالبا  وطالبة ، واستخدمت الدراسنة مقيناس منن إعنداد الباحنث 211راسة عينة قوامها )طلبة الجامعة، تضمنت الد

صننيتت فقراتننه برسننلوب طريقننة ليكننرت فنني بننناء فقننرات المقنناييس لقينناس الشننعور بالننندم، ودلننت النتننائج بننرن عينننة 
للشننعور بالننندم  صننائّيةإحذات داللننة  ا  الدراسننة بشننكل عننام لننديهم شننعور بالننندم، كمننا أظهننرت النتننائج أن هننناك فروقنن

 .ولصالح افناث 
( دراسة بعنوان الندم الموقفي وعالقته بالتكيف النفسي لدى 1001، والمحاميد أسعدفي حين أجرى )أبو 

في الفصل الدراسي الثناني،  ة( طالبا  وطالبة  من طلبة مؤت110، وتم تطبيق على عينة قوامها )مؤتةطلبة جامعة 
رتبناط بيرسنون وتحلينل التبناين الثننائي، وقند دلنت النتنائج علنى شنعور الطلبنة اومعامل  ستخدام المتوسطاتاوقد تم 

بالنندم المنوقفي التحصنيلي بنرعلى متوسنط، ووجنود إرتبناط سنلبي بنين النندم المنوقفي الجنامعي وأبعناده وبنين التكيننف 
وقفي والتكينف النفسني لندى النفسي لدى الطلبة، كما دلت النتائج على وجود أثر للمستوى التحصنيلي فني النندم المن

 الطلبة في بعض المستويات، ولم تظهر فروقا  تتعلق بالنوع االجتماعي.
بعنوان:" أسلوب مواجهة األرملة للضتوطات النفسية اليومية وعالقته دراسة ( 1011تناولت الشيراوي )

بطريقة عشوائية وتم تطبيق  ( أرملة بحرينية تم اختيارهن10بالصالبة النفسية"، حيث تكونت عينة الدراسة من )
ظهرت النتائج أن مقياس أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضارطة واستبانة الصالبة النفسية عليهن، وقد أ

مع ضتوطات الحياة هو األسلوب السائد لدى األرملة البحرينية، ورصدت عالقة إيجابية  أسلوب التكيف افيجابيّ 
ت الحياة وأسلوب التكيف السلبي لضتوطا افيجابيّ وكل من أسلوب التكيف  بين الصالبة النفسية لارملة

في مستوى الصالبة عند  حصائيا  إدالة  ن األرامل ذوات التعليم الثانوي والجامعي أظهرن فروقا  أاليومية، كما 
رات اآلتية: ظرف للمتتي إحصائّيةمقارنتهن بذوات التعليم االبتدائي واالعدادي، ولم تظهر الدراسة وجود داللة 

الوفاة، وعدد األبناء، وعمر األرملة، وسنوات الترمل، والعمل وذلك في كل من أسلوب مواجهة الضتوط النفسية 
 ودرجة الصالبة النفسية.

( بعننننوان الصنننالبة النفسنننية وعالقتهنننا برسننناليب مواجهنننة الضنننتوط 1011وفننني دراسنننة أجراهنننا )العبننندلي، 
والعننناديين بمدينننة مكننة المكرمنننة، وترلفننت عيننننة  لننة الثانويننة المتفنننوقين دراسننيا  النفسننية لنندى عيننننة مننن طنننالب المرح

( طالبا  من طالب التعليم الثانوي موزعين على مكتبي الشرق والترب، إذ  تم اختيارها بالطريقة 100الدراسة من )
وقند أظهنرت النتنائج ، العشوائية الطبقية، وتم تطبيق  مقيناس الصنالبة النفسنية ومقيناس أسناليب مواجهنة الضنتوط 

التالية أن مستوى الصالبة النفسية وأبعادها لندى الطنالب المتفنوقين أعلنى مننه لندى العناديين، وقند أظهنرت النتنائج 
وجننود عالقننة ارتباطيننة ذات داللننة بننين )رالبيننة( أسنناليب مواجهننة الضننتوط مننن جهننة والصننالبة النفسننية وأبعادهننا 

خنرى، لندى الطنالب المتفنوقين وكنذلك العناديين، كمنا وأظهنرت النتنائج وجنود )االلتزام، التحكم، التحدي( من جهنة أ
بنين الطنالب المتفنوقين والعناديين فني درجنات أبعناد الصنالبة النفسنية والدرجنة الكلينة للصنالبة  فروق دالة إحصائيا  

 فسية.لصالح المتفوقين، ووجدت فروق حقيقية بين المتفوقين والعاديين في أساليب مواجهة الضتوط الن
( دراسة بعنوان الصحة النفسية وعالقتها بالندم الموقفي لندى طنالب 1012كما أجرى )الكيكي وعبدهللا، 

( طالبنا  وطالبنة ، وطبننق 00ثانوينة المتمينزين والمتمينزات فنني مديننة الموصنل، التني تكوننت عينتهننا منن )الوطالبنات 
وقند  ،مقيناس النندم المنوقفي النذي بنناه األنصناري و ، على عيننة الدراسنة مقياسنان، أحندهما مقيناس الصنحة النفسنية
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ثانوية المتميزين والمتميزات بالصحة النفسية حينث كنان متوسنط درجنات الطلبنة الأظهرت نتائج الدراسة تمتع طلبة 
أعلى من المتوسط النظري للمقياس، وكان متوسنط درجنات الطلبنة علنى مقيناس النندم المنوقفي أعلنى منن المتوسنط 

س، وارتباط الندم الموقفي بعالقة سلبية )عكسية( مع الصحة النفسية، وكان مستوى الصنحة النفسنية النظري للمقيا
نننه لننيس هننناك فننرق فنني مسننتوى الشننعور بالننندم إى الصننحة النفسننية لنندى افننناث إال لنندى الننذكور أعلننى مننن مسننتو 
 الموقفي بين الذكور وافناث.

ة النفسية وعالقتها بالتوافق النفسني واالجتمناعي دراسة بعنوان الصالب (1012، في حين أجرى )صالح 
( طالبا  وطالبنة، وقند طنور 121لدى طلبة جامعتي األقصى واألزهر بمحافظة رزة، ترلفت عينة هذه الدراسة من )

الباحثان مقياس الصالبة النفسية ومقياس التوافنق النفسني االجتمناعي ألرنراض هنذه الدراسنة، وقند أظهنرت النتنائج 
بننين الصننالبة النفسننية والتوافننق النفسنني واالجتمنناعي لنندى أفننراد العينننة، كمننا  إحصننائّيةالقننة ذات داللننة أن هنالننك ع

على مقياس الصالبة النفسية طبقنا  لمتتينرات الدراسنة، كمنا أظهنرت  إحصائّيةأظهرت عدم وجود فروق ذات داللة 
فسنني واالجتمنناعي تعننزى لمتتيننر الجنننس، علننى مقينناس التوافننق الن إحصننائّيةنتننائج الدراسننة وجننود فننروق ذات داللننة 

تعننزى لمتتيننر المسننتوى الدراسنني علننى مقينناس التوافننق  إحصننائّيةولصننالح الطالبننات، وعنندم وجننود فننروق ذات داللننة 
بين طلبة األقصى وطلبة األزهر على مقياس التوافق  إحصائّيةالنفسي واالجتماعي، وعدم وجود فروق ذات داللة 

 النفسي واالجتماعي.
(، بدراسننننة بعنننننوان الصننننالبة النفسننننية وعالقتهننننا بمركننننز الضننننبط لنننندى الطالننننب 1012)خنفننننر، وجنننناءت 

، تم اختيارها بطريقة قصدية متاحة، وتم اسنتخدام مقيناس اتوطالب اّلب( ط102إذ  ترلفت عينتها من )الجامعي، 
أننه توجند  إلنىا (، وتوصلت نتائجهن1000بي مولود، أ(، مقياس مركز الضبط )1001خيمر، الصالبة النفسية )م
بين الصالبة النفسية ومركز الضبط، وأنه ال توجد فنروق بنين مركنز الضنبط والصنالبة  إحصائّيةفروق ذات داللة 

 النفسية فيما يخص التخصص والجنس.
( بعننوان العالقنة بنين الصنالبة النفسنية وقلنق المسنتقبل ومسنتوى 1012هذا وقد جاءت دراسة )الزواهنرة، 

( طالننب وطالبننة، واسننتخدام الباحننث 200معننة حائننل بالسننعودية، التنني ترلفننت عينتهننا مننن )الطمننوح لنندى طلبننة جا
(، ومقينناس مسننتوى 1001(، ومقينناس قلننق المسننتقبل لشننقير )1001مقينناس الصننالبة النفسننية مننن إعننداد مخيمننر )

قبل، وبنين (، حيث أظهرت نتائج الدراسة وجنود عالقنة بنين الصنالبة النفسنية وقلنق المسنت1010الطموح للرفاعي )
بننين اسننتجابات الطلبننة علننى  إحصننائّيةمسننتوى الطمننوح لنندى طننالب جامعننة حائننل، وكننذلك وجننود فننروق ذات داللننة 

فني  إحصائّيةالصالبة النفسية وقلق المستقبل تعزى لمتتير الجنس لصالح الذكور، وكذلك وجود فروق ذات داللة 
صننننات العلميننننة، وقلننننق المسننننتقبل لصننننالح مسننننتوى الصننننالبة النفسننننية تعننننزى لمتتيننننر التخصننننص ولصننننالح التخص

بننين الصننالبة النفسننية وقلننق  إحصننائّيةالتخصصننات األدبيننة، وكننذلك كشننفت الدراسننة عننن وجننود فننروق ذات داللننة 
 المستقبل وبين مستوى الطموح لصالح السنة الرابعة.

دارة النذات (، بعنوان التوافق مع الحياة الجامعية وعالقته بالصنالبة النف1011أما دراسة )الرشيد،  سنية وا 
( 00لغ عننددهن )اعينننة مننن طالبننات جامعننة القصننيم والبنن جننراء الدراسننة علننىفننتم إلنندى طالبننات جامعننة القصننيم، 

طالبة، وذلنك منن خنالل تطبينق المقناييس التالينة، مقيناس التوافنق منع الحيناة الجامعينة إعنداد روبنرت بيكنر وبوهندن 
( تعريننب عمنناد محمنند Kobazaبة النفسننية إعننداد كوبننازا )(، مقينناس الصننال1000سننيرك تعريننب علننى عبدالسننالم )

النتننائج التاليننة، توجنند  إلننى(، توصننلت 1012) يرة الننذات إعننداد وتعريننب هوينندة حنفنن(، مقينناس إدا1011مخيمننر )
دارة النننذات  إحصننائّيةعالقننة ارتباطينننة ذات داللنننة  بنننين التوافنننق منننع الحينناة الجامعينننة وكنننل مننن الصنننالبة النفسنننية وا 

متوسننطات درجننات الطالبننات الجامعيننات علننى مقينناس الصننالبة النفسننية  وظهننرت هننناك اخننتالف بننين الدراسننية، 
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متوسنطات درجنات الطالبنات الجامعينات علنى مقيناس إدارة  واختلفتباختالف مستوى التوافق مع الحياة الجامعية، 
 الذات باختالف مستوى التوافق مع الحياة الجامعية.

 دراسة الحالية:تعقيب على الدراسات وموقع ال
فالدراسننات التنني تناولننت الننندم مننن خننالل عننرض الدراسننات السننابقة يتبننين تنننوع أهننداف تلننك الدراسننات، 

الموقفي، تبنت المنهج الوصفي إذ ركنزت علنى استكشناف عالقنة النندم المنوقفي بمجموعنة منن المتتينرات، كدراسنة 
، ودراسنة مؤتنةبالتكيف النفسي لدى طلبة جامعة  عالقة الندم الموقفي ةمعرف إلى( التي هدفت 1001، أسعد)أبو 

معرفنة العالقنة بنين النندم العنام والمحندد المرتفنع  إلنى( التني هندفت ,Peersen, et al 2000)بيرسنين وآخنرون 
عالقنة  ةمعرفن إلنى( التني هندفت Quiles & Bybee، 1112ودور ذلك فني الشخصنية، ودراسنة )كنويليز وبنايبي 

 فسية والتدين.الشعور بالذنب بالصحة الن
هذا وتنوعت العينات المستخدمة في الدراسات السابقة، ولكن في مجملهنا كاننت تخاطنب فئنة الطلبنة فني 

( 00( لندى عيننة منن طالبنات جامعنة القصنيم والبلنغ عنددهن )1011مختلف المراحنل التعليمينة كدراسنة )الرشنيد، 
، تنننم اختيارهنننا بطريقنننة قصننندية ب وطالبننناتطنننال( 102(، إذ ترلفنننت عينتهنننا منننن )1012طالبنننة، ودراسنننة )خنفنننر، 
 (1011متاحة، ودراسة )العبدلي، 

ودراسة الخولي (، 1001وقد تناولت بعض الدراسات المرأة المطلقة ومنها دراسة عبد المنعم )
 ( 1002براهيم )(، ودراسة اف1000)

 وتتفنقرحلنة الجامعينة ومن هنا نجد أن أرلب الدراسات التي تناولت الندم المنوقفي، كاننت علنى طلبنة الم
منننع الدراسنننة الحالينننة بالفئنننة العمرينننة المختنننارة، فننني حنننين تميمنننزت الدراسنننة الحالينننة بنننالمتتيرات التننني تناولتهنننا )النننندم 

، فبذلك تكون هنذه الدراسنة األولنى التني تناولنت هنذه حديثا  الموقفي( وعالقتها بالصالبة النفسية لدى المرأة المطلقة 
 العالقة.

 طريقةالمنهجية وال
 :مجتمع الدراسة

تننم التعننرف علننيهن مننن ، و فنني محافظننة الكننرك  حننديثا  تكننون مجتمننع الدراسننة مننن جميننع النسنناء المطلقننات 
حينننث بلنننغ عننندد  المنتشنننرة فننني الكنننرك، ووزارة العننندل األسنننرةخنننالل مراكنننز التنمينننة االجتماعينننة، ومؤسسنننات حماينننة 

 .( حالة121ي الكرك )، أما ف 1010وزارة العدل لعام  ( حالة11101المطلقات )
 :عينة الدراسة

تم اختيار العينة المتوفرة حيث تم االتصال بعدد كبير من هنؤالء النسناء الختيار أفراد عينة الدراسة، فقد 
، وجمعينات األسنرةوعرض فكرة الدراسة عليهن وتم الحصنول علنى أرقنام هنواتفهن منن خنالل وزارة العندل، وشنؤون 

طبقنت قد ، وقد استجاب لفكرة الدراسة و امرأة( 110لنساء اللواتي تم التواصل معهن )، وقد بلغ عدد ااألسرةحماية 
 كانت هي مجموع أفراد عينة الدراسة. امرأة( 111الدراسة )

 أدوات الدراسة:
الصنننالبة النفسنننية لننندى النسننناء  ومقيننناسمقننناييس النننندم المنننوقفي،  اسنننتخداملتحقينننق أهنننداف الدراسنننة، تنننم 

 .حديثا  المطلقات 
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 ال: مقياس الندم الموقفيأو 
والمصننننري،  1001مقينننناس ) األنصنننناري،  إلننننى،  اسننننتنادا يبتطننننوير مقينننناس الننننندم المننننوقف قننننام الباحننننث

، واألدب النظنننري حنننول النننندم( وللتركننند منننن صننندق وثبنننات المقيننناس قنننام الباحنننث بحسننناب الصننندق والثبنننات 1000
 بالطرق التالية:

 :المقياسصدق 
 أوال: الصدق الظاهري

محكمننين مننن أعضنناء هيئننة  10علننى الصنندق المنطقنني مننن خننالل عننرض المقينناس علننى  باحننثالاعتمنند 
التندريس فنني الجامعننات األردنيننة، وطلننب مننهم إبننداء الننرأي فنني الفقننرات مننن حينث مالئمننة الفقننرة للبعنند الننذي تقيسننه 

ندد لصنالحية الفقنرة م ( 0عينار اتفناق )ووضوح وسالمة الصيارة اللتوية، وأية تعديالت أو إضنافات أخنرى، وقند حح
 فقرات.( 1)من المحكمين عليها، وبناء على رأي المحكمين، تم تثبيت الفقرات المناسبة والتتيير في صيتة 

 ثانيا: الصدق التالزمي
، ثنم تنم تطبينق مقيناس النندم المنوقفي امنرأة( 10تم تطبيق مقيناس النندم المنوقفي علنى عيننة مكوننة منن )

مننن  امننرأة( 10( علننى عيننة مكونننة مننن )1000صنري عننن الننندم المننوقفي )المحسنوب صنندقه فنني دراسننة أعنندها الم
، وتننم اسنننتخراج معننامالت االرتبنناط مننن نتنننائج المفحوصننين علننى المقياسنننين خننارج عينننة الدراسننة وداخنننل المجتمننع

.( وللبعند المهنني 01وللبعند الشخصني )، 0.00باستخدام معامل بيرسون، وقد بلغ معامل االرتباط بين المقياسين 
 .مناسبيجابي إوهو يدل على وجود ارتباط مع الدرجة الكلية   .(20.( وللبعد االجتماعي )01 )

 ثبات المقياس: 
 أوال: الثبات بطريقة اإلعادة للمقياس

 امنرأة( 21تم استخراج الثبنات بطريقنة افعنادة منن خنالل إعنادة تطبينق المقيناس علنى عيننة مكوننة منن )
( 11الدراسننة، وكانننت الفتننرة الزمنيننة الفاصننلة بننين التطبيننق األول والثنناني ) مننن خننارج عينننةو مجتمننع الدراسننة مننن 

.( 22.( وللبعند الشخصني )01إعنادة االختبنار للنندم المنوقفي كنرداة ) -يوما، وبلنغ معامنل الثبنات بطريقنة االختبنار
 .( وهي قيم مقبولة.00.( وللبعد االجتماعي )00وللبعد المهني ) 

 ثانيا: االتساق الداخلي
، وأخضنعت جمينع االسنتبيانات للتحلينل عنن طرينق امنرأة( 11م تطبيق المقياس على عيننة مؤلفنة منن )ت

وللبعنند  ، 0.88اسننتخدام معادلننة كرونبننا  ألفننا السننتخراج معننامالت االتسنناق الننداخلي، وقنند كانننت الدرجننة الكليننة 
وهذا يدل على مستوى عال لية مع الدرجة الك .( 11.( وللبعد االجتماعي )11.( وللبعد المهني ) 21الشخصي )

من االتساق الداخلي. وبناء على الطرق التي تم من خاللها استخالص دالالت صندق وثبنات المقيناس يتضنح أن 
 المقياس يتمتع بدالالت صدق وثبات مقبولة ومالئمة للدراسة الحالية. ولذلك فقد اختار الباحث هذا المقياس.

 تصحيح المقياس: 
 ( فقرة تقيس ثالثة أبعاد وهي كما يلي:20ترلف المقياس من )

 20، 22، 20، 22، 12، 12، 11، 11، 11، 10، 10، 2، 2، 1، 1الندم الشخصي وتمثله الفقرات: .1
 20، 21، 21، 22، 21، 21، 10، 11، 0، 0، 2الندم المهني وتمثله الفقرات:  .1
 .20، 11، 10، 10، 11، 12، 12، 11، 12، 12، 11، 10، 1، 1الندم االجتماعي وتمثله الفقرات:  .2

(، وجمينع فقنرات المقيناس جندا   ، كثينرا  ، باعتدال، كثينرا  ، قليال  ولكل فقرة خمسة بدائل لإلجابة وهي كما يلي: ) أبدا  
( بحيننث مننن يحصننل علننى عالمننة تقتننرب مننن 100-20سننلبية، وقنند تراوحننت الدرجننة الكليننة علننى المقينناس بننين) 
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( يندل علنى مسنتوى عنال 100ومن يحصل على عالمة تقترب منن ) ( يدل على عدم وجود ندم موقفي لديه،20)
 من الندم الموقفي.

 أقل قيمة/ عدد الفقرات  –كبر قيمة المدى هو أ نّ إويتم الحكم على الدرجة من خالل المدى حيث 

1-1/2  =1.22 

 تدل على مستوى منخفض من الندم الموقفي  1.22-1الدرجة بين 

 مستوى متوسط من الندم الموقفي. تدل على 2.00-1.22الدرجة بين 

 تدل على مستوى مرتفع من الندم الموقفي 1-2.02الدرجة بين 

 (  2002 ثانيا: مقياس الصالبة النفسية من إعداد ) مخيمر,

عبارة تركز على جوانب الصالبة النفسية للفرد،  22هو أداة تعطي تقديرا  كميا  للصالبة النفسية وتتكون من      
أبدا  (،  -نادرا -أحيانا  - رالبا   - –) دائما   Likert Scale مستويات ةخمسبة على المقياس في وتقع افجا

زيادة إدراك  إلىحيث يشير ارتفاع الدرجة  ،درجات ودرجة واحدة خمسح الدرجة لكل عبارة ما بين و وتترا
 ي ثالثة أبعاد، هي:ف الصالبة النفسية تقع -النفسية.  ووفقا  للتراث المتاح الصالبته ةالمستجيب

: هو نوع من التعاقد النفسي يلتزم به الفرد تجاه نفسه وأهدافه وقيمه واآلخرين من Commitmentااللتزام -أ
أن الفرد أكثر التزاما  تجاه نفسه  إلىعبارة. وتشير الدرجة المرتفعة على هذا البعد  10حوله.وهذا البعد يتكون من 

 وأهدافه وقيمه واآلخرين.

مدى اعتقاد الفرد أنه بلمكانه أن يكون له تحكم فيما يلقاه من أحداث ويتحمل  إلى: ويشير  Controlكم التح-ب
المسؤولية الشخصية عما يحدث له، ويتضمن التحكم ما يلي: القدرة على اتخاذ القرارات واالختيار بين بدائل 

ث الضارطة، والقدرة على المواجهة الفعالة متعددة، والتحكم المعرفي: أي القدرة على التفسير والتقدير لاحدا
عبارة. وتشير  11(، وهذا البعد يتكون من (Kopasa, 1982 وبذل الجهد مع دافعية كبيرة لالنجاز والتحدي

 أن الفرد لديه تحكم واعتقاد في مسؤوليته الشخصية عما يحدث له. إلىالدرجة المرتفعة على هذا البعد 
تقاد الفرد أن ما يطرأ من تتير على جوانب حياته هو أمر مثير وضروري : وهو اع Challengeالتحدي -ج

النفسية واالجتماعية  المصادرللنمو أكثر من كونه تهديدا  له، مما يساعده على المبادأة واستكشاف البيئة ومعرفة 
 ارة.عب 10،  وهذا البعد يتكون من ((Kopasa, 1982 التي تساعد الفرد على مواجهة الضتوط بفاعلية

اعتقاد الفرد برن أي تتيير يطرأ على حياته إنما هو أمر  إلىوتشير الدرجة المرتفعة على هذا البعد 
 مثير وضروري للنمو أكثر من كونه تهديدا  له، مما يساعده على المبادأة واالستكشاف والتحدي.

 التأكد من الخصائص السيكومترية لألداة: 

 الصدق الظاهري )المحكمين( -1

يس وذوي االختصاص في الجامعات ( من أعضاء هيئة التدر 0عرض األداة بصورتها األولية على ) تم  
ردنية، من المتخصصين في افرشاد وعلم النفس ، وطلب منهم إبداء الرأي بوضوح الصيارة، وانتماء الفقرات األ
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بداء أية مالحظات تتعلق بالحذف أو اف ( 0ضافة، وتم اعتماد إجماع )لاداة، ومناسبتها للبيئة األردنية، وا 
( فقرات، وبقي عدد 2محكمين؛ للحكم على صالحية الفقرات، وبناء على رأي المحكمين تم تعديل صيارة )

 ( فقرة.22فقرات المقياس )

 صدق البناء الداخلي -2

قياس تم حساب معامالت االرتباط بين أداء أفراد عينة الدراسة االستطالعية على كل فقرة من فقرات م  
والدرجة الكلية للمقياس من خالل تطبيق المقياس على أفراد العينة االستطالعية والبالغ عددهم  الصالبة النفسية

ولابعاد  ،**(0.00خارج العينة، وقد بلغ معامل االرتباط بين الدرجة الكلية والفقرات )من مطلقة  امرأة( 10)
، مما يدل على تمتع المقياس مع الدرجة الكلية **(0.10)**(، وااللتزام 0.02**(، والتحدي )0.01التحكم )

 بصدق بناء داخلي.

خارج من مطلقة  امرأة( 10تم التحقق من ثبات األداة من خالل تطبيقها على عينة استطالعية مكونة من )-2
، كما تم ما  ( يو 11، وتم حساب معادلة الثبات بطريقة افعادة بفاصل زمني مقداره )وداخل المجتمع عينة الدراسة

 ( يبين نتائج الثبات لمقياس الصالبة النفسية.1التحقق من ثبات األداة وفقا  لمعادلة كرونبا  ألفا ، والجدول )

 (: الثبات باإلعادة واالتساق الداخلي لمقياس الصالبة النفسية1جدول )

 لفاأن خالل االتساق الداخلي كرونبا  الثبات م عادة الثبات من خالل اف البعد
 0.01 **0.00 االلتزام
 0.00 **0.20 التحدي
 0.21 **0.02 التحكم

 0.01 **0.11 الصالبة النفسية
 يتبين من نتائج الثبات أن المقياس يتمتع بدرجات قيم ثابتة ولذلك تم استخدام هذا المقياس .

 أبعاد وهي: ثالثةويتكون المقياس من 

زم به الفرد تجاه نفسه وأهدافه وقيمه واآلخرين من حوله. وتقيسه االلتزام: وهو نوع من التعاقد النفسي يلت-أ
(، وجميع تلك 22، 21، 20، 21، 21، 11، 10، 12، 10، 10،،  10، 12، 10، 2، 2، 1الفقرات: )

 (.22، 21، 10، 12، 10، 2الفقرات إيجابية باستثناء الفقرات التالية : ) 

مكانه أن يكون له تحكم فيما يلقاه من أحداث، وتحمل المسؤولية نه بلأد الفرد امدى اعتق إلىالتحكم ويشير -ب
الشخصية عما يحدث له ويتضمن التحكم القدرة على اتخاذ القرارات والقدرة على تفسير األحداث والقدرة على 

، 21، 20، 22، 20، 12، 12، 11، 12، 12، 11، 0، 1، 1المواجهة الفعالة للضتوط. وتقيسه الفقرات : ) 
 (.20، 22، 20، 11، 11(،  وجميع تلك الفقرات إيجابية باستثناء الفقرات التالية تعد سلبية وهي : )20،  21

التحدي: وهو اعتقاد الفرد أن ما يطرأ من تتيير على جوانب حياته هو أمر مثير وضروري أكثر من كونه -ج
النفسية واالجتماعية التي تساعده على تهديدا  له، مما يساعده على المبادأة واستكشاف البيئة ومعرفة المصادر 

، 20، 22، 22، 21، 10، 11، 11، 11، 11، 11، 1، 0، 2مواجهة الضتوط بفاعلية. وتقيسه الفقرات : ) 
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، 20، 22، 11(، وجميع تلك الفقرات تعد إيجابية باستثناء الفقرات التالية كانت سلبية وهي: )22، 21، 22
21.) 

 تطبيق المقياس :

(، تنطبق 1وهو: تنطبق دائما  ) Likert Scaleاستخدام  تملمقياس على المفحوصين عند تطبيق ا
، ويتم عكس ةافيجابيّ ، وهذا في حالة العبارات (1(، ال تنطبق )1) ، تنطبق نادرا  (2) حيانا  أ(، تنطبق 2) رالبا  

 الدرجات في حالة العبارات السلبية .

 أقل قيمة/ عدد الفقرات  –كبر قيمة ن المدى هو أم على الدرجة من خالل المدى حيث إويتم الحك

1-1/2  =1.22 

 تدل على مستوى منخفض من الصالبة النفسية  1.22-1الدرجة بين 

 تدل على مستوى متوسط من الصالبة النفسية. 2.00-1.22الدرجة بين 

 تدل على مستوى مرتفع من الصالبة النفسية 1-2.02الدرجة بين 

 إجراءات الدراسة:
 بلجراء ما يلي:قام الباحث يق أهداف الدراسة لتحق

  حديثا  حصر مجتمع الدراسة وهو كل النساء المطلقات . 
  حديثا  تم أخذ عينة متوفرة من النساء المطلقات. 
  والتحقق من دالالت صدق وثبات أدوات الدراسة.مقاييس الدراسة تطويرتم ، 
  المناسبة. حصائّيةافتفريغ البيانات على الحاسب اآللي باستخدام البرامج 
  مناقشة النتائج.منه في  ةاألدب النظري واالستفاد إلىتم الرجوع 

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
 ؟في محافظة الكرك  حديثا  ما مستوى الندم الموقفي لدى النساء المطلقات السؤال األول: 

النساء المطلقات لدى المعيارية المتوسطات الحسابية واالنحرافات لإلجابة على السؤال الحالي تم حساب  
 ( يبين نتائج ذلك.1، والجدول )حديثا  

 حديثا  النساء المطلقات لدى  في الندم الموقفي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: (1جدول )
 التقدير الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي البعد الرقم
 وسطمت 2 0.21 2.11 الندم االجتماعي 1
 متوسط 1 0.12 1.21 الندم المهني 1
 متوسط 1 0.20 2.21 الندم الشخصي 2
 متوسط  0.10 2.10 الندم الموقفي الكلي 
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سواء بالدرجة  كان متوسطا   حديثا  الندم الموقفي لدى النساء المطلقات الجدول السابق أن يتبين من نتائج  
ن خبرة الطالق هي خبرة حديثة حدث مع تلك النساء وخاصة أ ف الذيالكلية أو األبعاد، وربما يعكس ذلك الموق

على جانب يليه الندم االجتماعي ثم الندم المهني، ويعزو الباحث ن، وقد ظهر أن الندم الشخصي كان أ في حياته
ذلك لكون النساء يشعرن بالندم عن بعض األخطاء الالتي وقعن بها أثناء الزواج، من ناحية شخصية، ويلي ذلك 

، لكن جاء بالمرتبة لديهن الطالق وذلك أثر في الندم االجتماعيبعد شخاص مع العديد من األ التعامل قة طري
 خيرة الندم المهني ألن الطالق ربما يرتبط أقل بالجانب المهني.األ

برة خالوخاصة في بداية  حديثا  إن النتيجة السابقة تؤكد اهمية االهتمام من قبل المرشدين بالنساء المطلقات 
 .تعرضن لها، حتى ال يؤثر ذلك الندم في حياتهن مستقبال  التي مؤلمة ال

 بيرسين وآخرون ومع دراسة (Quiles & Bybee، 1112كويليز وبايبي وتتفق مع نتيجة دراسة 
(Peersen, et al 2000,) ( 1001ومع دراسة األنصاري.) 

 ؟في محافظة الكرك  حديثا  لقات ما مستوى الصالبة النفسية لدى النساء المطالسؤال الثاني: 

لمستوى الصالبة النفسية لدى لإلجابة على السؤال الحالي تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 ( يبين نتائج ذلك.2الكرك، والجدول ) محافظةفي  حديثا  النساء المطلقات 

 حديثا  ى الصالبة النفسية لدى النساء المطلقات لمستو المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : (3جدول )
 الكرك في محافظة 

المتوسط   البعد الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التقدير الترتيب

 متوسط 1 0.22 1.22 االلتزام 1
 متوسط 1 0.21 1.21 التحدي  1
 منخفض 2 0.00 1.10 التحكم 2
 منخفض  0.12 1.11 الدرجة الكلية 

لدى النساء المطلقات  الصالبة النفسية بالدرجة الكلية جاء منخفضا  نتائج السؤال الحالي أن مستوى من  يتبين 
، مما يدل التحكم ، بينما جاء االلتزام والتحدي لدى النساء المطلقات متوسطا   بعد، وقد ظهر ذلك أيضا في حديثا  

 االهتمام والرعاية نظرا   إلىكذلك حاجتهن على حاجة هؤالء النساء للخدمات النفسية واالجتماعية والدعم، و 
 للضتط الواقع عليهن.

 الحدث التي تعرضت له النساء المطلقات ومستوى الضتط الواقع عليهن. ألهميةويفسر الباحث تلك النتيجة نظرا 
مع كما تتفق  ((Clark & Hartman,1996دراسة كالرك وهارتمانمع نتيجة  وتتفق نتيجة الدراسة الحالية جزئيا  

 .((Angel, 2008 آنجلنتائج دراسة 
بين الندم الموقفي  (  (α≤ 0.05عند مستوى داللة  إحصائّيةهل توجد عالقة ذات داللة السؤال الثالث: 

 ؟في محافظة الكرك  حديثا  والصالبة النفسية لدى النساء المطلقات 

 ( يبين النتائج 2)لإلجابة عن السؤال الحالي تم استخدام معامل ارتباط بيرسون، والجدول 
محافظة في  حديثا  الندم الموقفي والصالبة النفسية لدى النساء المطلقات معامالت االرتباط بين : (4جدول )

 الكرك



 2102(2( العدد )3علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا،اجمللد ) ، جملة جملة جامعة احلسني بن طالل للبحو ث                    

118 

 

يتبين من نتائج معامل االرتباط السابق أن معظم األبعاد كانت مرتبطة بطريقة سلبية معا، وذات داللة 
صالبة النفسية، والعكس صحيح بمعنى أنه كلما زاد الندم الموقفي لدى المرأة انخفض لديها مستوى ال إحصائّية
وقفي وجميع أبعاد الصالبة النفسية والدرجة الكلية، كما ظهر ذلك بالدرجة ن االرتباط عكسي بين الندم المحيث إ

الكلية بين الصالبة النفسية وجميع أبعاد الندم الموقفي، وكذلك في بعد التحكم مع الندم االجتماعي والمهني 
ام مع الندم والشخصي والموقفي، وكذلك في بعد التحدي مع الندم االجتماعي والشخصي ، وكذلك في بعد االلتز 

 المهني .

الصالبة النفسية لدى المرأة المطلقة يقلل من ندمها الموقفي، في ويستنتج من تلك النتائج أن زيادة 
 التدريب على زيادة وتحسين الصالبة النفسية لدى هؤالء النساء المطلقات. إلىوبالتالي تظهر الحاجة 

 (Brennan, 2000بيرنان )ومع دراسة  (Cheung & Liu, 1997تشينج وليو )وتتفق مع نتيجة دراسة  
(، ومع 1000( ومع دراسة الخولي )1002براهيم )( ومع دراسة اف1001تونسي )كما تتفق مع نتائج دراسة 

 (.1001دراسة عبد المنعم )

 توصيات الدراسة: 
 بناء على ما توصلت له نتائج الدراسة فإنه يوصى بما يلي: 

 المراكز االسرية على رعاية النساء قبل الطالق حتى ال يقع.ل في ضرورة العمل من خالل ورش العم .1

 الندم الموقفي الندم الشخصي الندم المهني  الندم االجتماعي معامل االرتباط

  االلتزام

معامل 
 االرتباط

0.10- 0.12- 0.01- 0.21- 

مستوى 
 اللةالد

0.02 0.02 0.10 0.00 

 التحدي

معامل 
 االرتباط

0.11- 0.10- 20.0- 0.11- 

مستوى 
 الداللة

0.00 0.22 0.00 0.00 

 التحكم

معامل 
 االرتباط

0.22- 0.11- 0.20- 0.11- 

مستوى 
 الداللة

0.00 0.00 0.00 0.00 

الصالبة 
 النفسية

معامل 
 االرتباط

0.02- 0.12- 0.22- 0.21- 

مستوى 
 لداللةا

0.00 0.00 0.00 0.00 
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تقليل الندم للمساعدة في الوضع الجديد  إلىلتسهيل انتقالهن  حديثا  للمطلقات جراء برامج ارشادية إ .1
 .ةالموقفي، وزيادة صالبتهن النفسي

اعية خاصة في بداية ضرورة دعم المطلقة من كافة الجهات والمؤسسات التربوية والثقافية واالجتم .2
 طالقها.

 .المطلقات للنساءإجراء دراسات مشابهة تعنى بتطوير برامج إرشادية  .2
 

 المراجع
 : المراجع العربية أوال:

مجلة إربد للبحوث  .(. الصحة النفسية لدى عينة من النساء األردنيات المطلقات1002براهيم، أسماء. )اف
 .101-111، (1)11، والدراسات

 .الندم الموقفي وعالقته بالتكيف النفسي لدى طلبة جامعة مؤتة (.1001والمحاميد، شاكر ) أحمد، أسعدأبو 
 121-111(، 2)12، جامعة الملك سعود

المملكه األردنية الهاشمية .  . سيكولوجية المشكالت األسرية (.1011،  سامي )ة،  أحمد،  والختاتنأسعدأبو 
 دار المسيرة للنشر والتوزيع . عمان: 

(. قياس الندم الموقفي وعالقته ببعض متتيرات الشخصية لدى طالب جامعة 1001، بدر محمد )األنصاري
 .00-21،(1)12،  مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية .الكويت من الجنسين

، القلق واالكتئاب لدى عينة من المطلقات وغير المطلقات في مدينة مكة المكرمة(. 1001تونسي، عديلة )
 م القرى، مكة المكرمة.أماجستير رير منشورة، جامعة سالة ر 

  .األبعاد النفسية واالجتماعية واالقتصادية –المرأة والطالق في المجتمع الكويتي  .(1111الثاقب، فهد ثاقب )
 مجلس النشر العلمي: الكويت.

 امعية.دار المعرفة الج افسكندرية: مصر، .جتماعية وتربويةامشكالت  (.1100) عطية جبارة،
 .: عالم الكتب. القاهرةحقوق المرأة في اإلسالم دراسة مقارنة مع الواقع(. 1000جرادات، صالح )

، مجلة الصالبة النفسية والرغبة في الـتحكم لـدى طالب الجامعة(. 1001حمادة، لولوه وعبد اللطيف، حسن )
 .121-111(، 1) 11دراسات نفسية، 

 المملكه األردنية الهاشمية . عمان:   . رشاد األسري والزواجياإل  (.1001ل )الخالدي،  عطاهللا  والعلمي،  دال
 دار صفاء للنشر والتوزيع  .

الصالبة النفسية وعالقتها بمركز الضبط لدى الطالب الجامعي دراسة ميدانية بجامعة (. 1012خنفر، فتحية )
 النفس العيادي. بحث تخرج رير منشور، في علم النفس تخصص:علم .قاصدي مرباح ورقلة

 .دراسة لبعض المتغيرات النفسية واالجتماعية المرتبطة بالطالق المبكر لدى اإلناث(. 1000الخولي، هناء )
 رسالة ماجستير رير منشورة، جامعة عين شمس، كلية التربية.
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 .اتالصالبة النفسية لدى أمهات شهداء انتفاضة األقصى وعالقتها ببعض المتغير (. 1000راضي، زينب )
 رسالة ماجستير رير منشورة، الجامعة افسالمية، رزة.

دارة الذات لدى طالبات جامعة (. 1011الرشيد، لولوه ) التوافق مع الحياة الجامعية وعالقته بالصالبة النفسية وا 
 رسالة ماجستير رير منشورة، جامعة القصيم. .القصيم

فسية وقلق المستقبل ومستوى الطموح لدى طلبة العالقة بين الصالبة الن(. 1012الزواهرة، محمد خلف )
 جامعة حائل، المملكة العربية السعودية.رسالة ماجستير رير منشورة،  .جامعة حائل بالسعودية

(. أبعاد الذكاء االنفعالي وعالقتها باستراتيجيات التعامل مع الضتوط والصالبة النفسية 1002السيد، عبد المنعم )
 .101-112(، 11، )مجلة اإلرشاد النفسي .تيةوافحساس بالكفاءة الذا

 . حلب: دار الصابوني.دراسة في مدينة الدمام األسرةأثر الصناعة في (. 1112الشعراوي، زيلعي )

مجلة  .(. أسلوب مواجهة األرملة للضتوطات النفسية اليومية وعالقته بالصالبة النفسية1011الشيراوي، أماني )
 .21-11مارس،  1، 12المجلد ، العلوم التربوية والنفسية

الصالبة النفسية وعالقتها بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة جامعتي (. 1012صالح، عايدة شعبان )
 رسالة ماجستير رير منشورة، جامعة األزهر، جامعة األقصى، رزة. .األقصى واألزهر بمحافظة غزة

 .الدار المصرية . القاهرة:اإلنسان وصحته النفسية(. 1002صبحي، سيد )

(. اآلثار النفسية والجسمية ومشكالت التفاعل االجتماعي المترتبة على الطالق: 1001عبد المنعم، الحسين )
، دراسات عربية في علم النفسدراسة مقارنة بين مجموعتين من المطلقات المصريات والكويتيات، 

0(1 ،)211-200. 

الصالبة النفسية وعالقتها بأساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى (. 1011العبدلي، خالد بن محمد بن عبدهللا )
رسالة ماجستير رير  .عينة من طالب المرحلة الثانوية المتفوقين دراسيا والعاديين بمدينة مكة المكرمة

 منشورة، كلية التربية بجامعة أم القرى.

جامعة  .م الخلقية لدى طلبة الجامعةسلوك العنف وعالقته بالشعور بالندم واألحكا(. 1000عياش، ليث محمد )
 ابن الهيثم، اطروحة دكتوراه. –بتداد، كلية التربية 

 طالب لدى الموقفي بالندم وعالقتها النفسية (. الصحة1012مهنا )، بشيرو حمد أعبدهللا، ، محسن و الكيكي
 (.1)10 ,والعلم التربية مجلة .صلالمو مدينة في والمتميزات المتميزين ثانوية وطالبات

.  األردنية الهاشمية ةالعربية المتحدة . المملكظاهرة الطالق في دولة االمارات ( . 1001المالكي،  عبدالرزاق )
 دار صفاء للنشر والتوزيع  . عمان:  
 نجلو المصرية.. القاهرة : مكتبة األمقياس الصالبة النفسية( . 1001مخيمر، عماد . )
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عالقة الندم الموقفي بفاعلية الذات لدى طلبة جامعة افسراء الخاصة(. (. 1000المصري، محمد عبد المجيد. )
 101-100 (،1)1، المجلة األردنية للعلوم التطبيقية

الصالبة النفسية واألمن النفسي لدى (. 1000بو عراد )أد عبدهللا والشهري، عبدهللا علي المفرجي، سالم محم
، رسالة ماجستير رير منشورة، جامعة أم اقرى، مكرمةعينة من طالب وطالبات جامعة أم القرى بمكة ال

 مكة المكرمة. 

 .األردنية الهاشميةة دراسة ميدانية سعودية,  المملك الطالق )العوامل واألسباب(,(. 1011)  ةلهزاني،  نور ا
 عمان:  دار أسامه للنشر والتوزيع .
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